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Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1 CIT, dla

zastosowania stawki podatku innej niż określona w art.

21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków

niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa

podatkowego, w tym z umów o unikaniu podwójnego

opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania

należytej staranności. 

Przesłanka należytej staranność jest bardzo ryzykowna

z perspektywy polskich płatników, albowiem w żadnym

miejscu ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia, a

weryfikacja dochowania staranności będzie dokonywana

jedynie przez organy podatkowe.

NALEŻYTA
STARANNOŚĆ



WERYFIKACJA
KONTRAHENTÓW

WERYFIKACJA 
TRANSAKCJI

DOKUMENTACJA PROCEDURY

ZASADY
NALEŻYTEJ

STARANNOŚCI



Jednym z kluczowych elementów w zakresie dochowania

nalezytej staranności jest weryfikacja statusu

ontrahenta jako tzw. rzeczywistego odbiorcy nalezności

(beneficial owner).

Praktyka organów podatkowych, pokazuje jednocześnie,

że podejście do weryfikacji statusu kontrahenta jest

traktowane przez fiskusa bardzo poważnie, a podatnicy

powinni pozyskiwać szczegółowe informacje i

dokumenty od swoich kontrahentów.

Brak potwierdzenia statusu kontrahenta jako beneficial

owner uniemożliwia stosowanie jakichkolwiek

preferencji w podatku u źródła. 

 

BENEFICIAL
OWNER



STATUS 
KONTRAHENTA

RZECZYWISTA 
DZIAŁALNOŚĆ  
GOSPODARCZA

OŚWIADCZENIEDOKUMENTY 
ŹRÓDŁOWE

BENEFICIAL OWNER
- NA CO ZWRÓCIĆ

UWAGĘ? 



Jedną z kluczowych zmian od 2021 r. będzie modyfikacja

zasad poboru podatku u źródła w przypadku, gdy wypłaty

na rzecz danego kontrahenta przekroczą w roku

podatkowym limit 2 mln PLN (pay and refund). 

 

Według nowych regulacji, jeżeli wypłaty z tytułów

podlegających podatkowi u źródła, dokonywane  na rzecz

danego kontrahenta przekroczą w roku podatkowym 2

mln PLN, płatnik będzie zobowiązany do poboru podatku

w pełnej wysokości, według stawki wynikającej z

polskich przepisów (20% lub 19%) i to niezależne od

tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania

stawki obniżonej, zwolnienia, czy też niepobrania

podatku.

Po wpłacie podatku będzie możliwośc wystąpienia o jego

zwrot (tutaj czas zwrotu nie został określony i może

trwać nawet kilka lat). 
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W przepisach przewidziane zostały ponadto dwa tryby

pozwalające na niepobieranie podatku, nawet w

przypadku przekroczenia kwoty 2 mln PLN. 

 

W tym zakresie, możliwe jest z jednej strony, złożenie

przez polskiego płatnika oświadczenia w sprawie

niepobierania podatku / stosowania stawek obniżonych

oraz z drugiej strony, uzyskanie opinii organu

podatkowego w zakresie stosowania zwolnienia z poboru

podatku. 

 

Należy zauważyć, że oba ww. tryby będą wiązać się ze

spełnieniem szeregu restrykcyjnych warunków

dokumentacyjnych o weryfikacyjnych oraz będą

podlegać rozszerzonej odpowiedzialności na gruncie

przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

ZWOLNIENIA



Zawężenie stosowania mechanizmu „pay and refund”

tylko do należności o charakterze biernym (odsetki,

należności licencyjne i dywidendy)

Zawężenie  stosowania mechanizmu „pay and refund”do

podmiotów powiązanych

Wyłączenie z mechanizmu „pay and refund” płatności

dywidend pomiędzy polskimi rezydentami.
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KOLEJNE

ZMIANY? 

Modyfikacja definicji beneficial owner (bez

większego wpływu na obecne problemy)

Dostosowanie wymogów należytej staranności do

charakteru i skali działalności, w tym zróżnicowanie

zasad należytej staranności na podmioty powiązane i

niepowiązane.

Rozszerzenie możliwości występowania o opinię w

sprawie niepobierania podatku również o stosowanie

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

(obecnie dotyczy tylko zwolnień wynikających z CIT).

Zmiany w zakresie odpowiedzialności KKS. 
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